A excelência na investigação
e na inovação: experiência do LNEG
Alfragide, 25 de Outubro 2013

Carta Europeia do Investigador & Código de
Conduta para o Recrutamento de Investigadores
“contribuir para o desenvolvimento de um
mercado europeu do trabalho atraente,
aberto e sustentável para os
investigadores, em que as condiçõesquadro permitam o recrutamento e
conservação de investigadores de alta
qualidade em ambientes propícios a um
desempenho e produtividade eficazes”
Recomendação aos Estados-Membros, Comissão
Europeia, 2005
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/recommendation
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Princípios da Carta&Código
Os 40 princípios abrangem:
9 Reconhecimento da profissão
9 Progressão na carreira
9 Valor da mobilidade
9 Princípios de recrutamento
9 Critérios de seleção
9 Melhoria das condições de trabalho de
todos os investigadores
Destinam-se a organizações que
empreguem investigadores ou financiem
atividades de investigação.
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Portal europeu - Euraxess Rights
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

Em Portugal, já assinaram a carta de compromisso com os princípios
da Carta&Código:
9 ABIC - Associação dos Bolseiros de Investigação Científica
9 ANICT - Associação Nacional de Investigadores em Ciência e
Tecnologia
9 FCUL - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
9 IST - Instituto Superior Técnico
9 LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.
9 CQM - Centro de Química da Madeira
9 Númena - Centro de Investigação em Ciências Sociais e Humanas
9 IPL - Instituto Politécnico de Leiria
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Estratégia de RH para Investigadores
(HRS4R) http://hrs4r.euraxess.org/
Foi uma abordagem criada para ajudar, passo-a-passo, as instituições
ligadas à investigação e entidades financiadoras a implementar os
princípios da Carta e do Código, até 2012.
9 Quatro grupos de trabalho (coortes)
9 Plataforma
9 Seminários de Aprendizagem Mútua (MLS) anuais para
intercâmbio de experiências e apoio mútuo
LNEG fez parte da 2ª coorte, tendo participado nos MLS:
9 Dublin, Irlanda (2011)
9 Varna, Bulgária (2012)
9 Lisboa, Portugal (2013), LNEG
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Logo de Excelência em RH de Investigação
Reconhecimento (28 de maio de 2013), pela Comissão Europeia,
da Estratégia de RH de Investigação e Plano de Implementação
delineado pelo LNEG para garantir condições de trabalho
estimulantes e favoráveis, numa conjuntura adversa
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Criar rede Nacional de Excelência de
RH em Investigação e Inovação
O LNEG está empenhado em promover uma rede nacional com todos
os interessados em aderir aos princípios e implementar os princípios da
Carta&Código

Rede de Cooperação e entreajuda para todos os
que quiserem aderir aos princípios com vista a
obterem o Logo de Excelência
Nota: as instituições interessadas podem manifestar o seu interesse
durante o almoço de networking (Hall e Sala VIP)
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Ceu.Costa@lneg.pt

Contactos equipa LNEG:
carta.europeia@lneg.pt
Mais informação no portal do LNEG:
http://www.lneg.pt/iedt/projectos/456/
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